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 إشكالية العضوية في االتحاد األوروبي: من سياسة التوسيع إلى السياسة األوروبية لمجوار
Le problématique de l’adhésion a l’UE :  

de l’élargissement à la politique européenne de voisinage (PEV) 

 ، الجزائر.أم البواقيجامعة  ،طارق ردافد. 
 (82/10/8107) (،تاريخ القبول:88/01/8106) تاريخ التسميم:

  :  
 

حركة  1973عرؼ التكامؿ األوروبي منذ 
 2004مستمرة لتوسيع العضوية، بمغت أوجيا سنة 

دوؿ جديدة، حيث اعتبرت ىذه العممية  10بانضماـ 
أكبر وأىـ إنجاز أوروبي منذ سقوط جدار برليف. 
غير أف ىذا اإلنجاز كاف أحد عوامؿ ظيور أزمة 

عمى مستوى مؤسسات االتحاد األوروبي، غير معمنة 
دفعت بيذه األخيرة إلى البحث عف بدائؿ لسياسة 
توسيع العضوية، في سبيؿ كبح التحديات الناتجة 
عف ىذه السياسية. فمف أجؿ التعامؿ مع معضمة 

العجز الديمقراطي، وتفادي إقامة خطوط تماس مع 
مصادر تيديد جديدة ال تماثمية، توجو االتحاد 

روبي نحو تبني "السياسة األوروبية لمجوار سنة األو 
أف تحؿ محؿ  -عمى ما يبدو-"، والتي أريد ليا 2004

الخيارات التقميدية لمعالقات مع دوؿ األوروبية غير 
األعضاء، والتي ُيعتقد مف طرؼ ىذه األخيرة أنيا 

 ستكوف مقدمة لحصوليا عمى العضوية الكاممة.
 ،وروبياالتحاد األ الكممات المفتاحية:

 ،السياسة األوروبية لمجوار ،سياسات العضوية 
المناطؽ  ،الشراكة ،السياسة الخارجية األوروبية

 ةالحاجز
 
 
 

le résumé : 

 
    Depuis 1973, l'intégration européenne 

a connu un mouvement continu de 

l'élargissement, il a atteint son apogée en 

2004 avec l'adhésion de 10 nouveaux 

pays, où ce processus est considéré 

comme la réalisation européenne le plus 

important depuis la chute du mur de 

Berlin. Cependant, cette réalisation a été 

l'un des facteurs, l'émergence d'une crise 

non déclaré au niveau des institutions de 

l'UE, a poussé ces derniers à rechercher 

des alternatives à la politique de 

l'élargissement, afin de freiner les défis 

résultant de cette politique. 

   Afin de faire face au dilemme de 

déficit démocratique, et l'établissement 

du contact avec les menaces 

asymétriques, il était nécessaire d'adopter 

une politique européenne de voisinage en 

2004, pour remplacer les options 

traditionnelles pour gérer les relations 

avec les pays tiers européens, qui on 

pense que ce sera un prélude à 

l'obtention d'une adhésion complète. 
Mots clés: Élargissement . Politique de 

voisinage . politique étrangère 

européenne . Les zones tampons 
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 :مقدمة
انطمؽ مسار البناء اإلقميمي األوروبي منذ نياية الحرب العالمية الثانية، مف خالؿ تأسيس 

. والذي اندمج 1944)بمجيكا، ىولندا، لوكسمبورغ( سنة  Benelux Unionمجموعة البينيموكس 
لحديد ، في إطار سياسي/اقتصادي أوسع، وىو الجماعة األوروبية لمفحـ وا1951ابتداًء مف سنة 

 European Unionمع تأسيس االتحاد األوروبي  . وقد تعزز ىذا المسار التكامميECSCالصمب 
وخالؿ ىذا المسار الطويؿ تطورت  .Maastricht Treaty، بموجب معاىدة ماسترخت 1992سنة 

، مع االنضماـ الرسمي لكرواتيا 2013دولة سنة  28دوؿ إلى  3عضوية ىذا البناء اإلقميمي، مف 
ى عضوية االتحاد األوروبي. حيث تطور نظاـ العضوية في التكامؿ األوروبي، إلى مجموعة مف إل

، وكذلؾ سياسيًا وقانونيًا، وحتى قيميًا. ومف خالؿ ىذه القواعد -أساساً -القواعد الممزمة: اقتصاديًا 
أولى إلى  تخضع الدوؿ الراغبة في العضوية، لعممية مستمرة لمرقابة والتقييـ، تنتيي في مرحمة

الحصوؿ عمى وضع الدولة المرشحة، كمقدمة لفتح باب المفاوضات لمحصوؿ عمى العضوية 
 الكاممة.

استنادًا إلى ذلؾ فقد توسعت عضوية المجموعة األوروبية/االتحاد األوروبي، ليغطي مساحة 
يد حوؿ مميوف نسمة. وىو ما أعاد الجدؿ مف جد 500، بتعداد سكاني يفوؽ 2مميوف كـ 4تفوؽ 

السياسات األوروبية لتوسيع العضوية، وذلؾ لما تطرحو مف إشكاليات عمى المستوى 
المؤسساتي/السياسي، وكذلؾ االقتصادي. وخاصة التحديات األمنية الناتجة عف إقامة نقاط تماس، 
مع مناطؽ النزاعات ومصادر التيديد، خاصة في شرؽ أوروبا والشرؽ األوسط. ونتيجة ليذا الجدؿ 

د تباطأت وتيرة توسيع العضوية، بالموازاة مع زيادة التعاوف اإلقميمي مع دوؿ الغير، في إطار فق
. وىو ما يوحي بإعادة النظر في عمميات توسيع العضوية، بالنظر ENPالسياسة األوروبية لمجوار 

وبي، إلى المخرجات الناتجة عنيا، وبذلؾ إعادة النظر في محددات العالقات بيف االتحاد األور 
 وبعض الدوؿ الساعية لمحصوؿ عمى العضوية )تركيا وأكرانيا كمثاؿ(.  

غير أف ذلؾ طرح إشكالية أخرى تبدو أكثر استعصاًء، تتجاوز الحدود اإلجرائية لعممية توسيع 
العضوية، إلى الحدود السياسية وكذلؾ الثقافية لالتحاد األوروبي. وىو ما حّفز المؤسسات األوروبية 

سيا المفوضية، إلطالؽ الدعوات مف أجؿ فتح نقاش أوروبي، لتوضيح الحدود األوروبية، عمى رأ
ومعرفة أيف يجب عمى االتحاد التوقؼ. وىو النقاش الذي لـ يتجاوز إلى اليـو نطاؽ كونو مجرد بند 
عمى ىامش بعض اجتماعات المجمس األوروبي، أو مف خالؿ المواقؼ غير الرسمية لبعض القادة 

بييف، في حيف أنو لـ يدخؿ مف قبؿ في جدوؿ أعماؿ رسمي الجتماعات المجمس األوروبي، األورو 
أو حتى مجمس االتحاد األوروبي )مجمس الوزراء(، في تشكيالتو األساسية المرتبطة بالعالقات 

لالتحاد األوروبي. رغـ أنو ُيطرح بقوة عند الحديث عف احتماالت توسيع العضوية لتشمؿ الخارجية 
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بعينيا مثؿ تركيا، وبدرجة أقؿ أكرانيا ودوؿ الحزاـ/الرواؽ الروسي. وىو ما قد يوحي أف العضوية  دوالً 
 ، الكاممة ليست الخيار األفضؿ بالنسبة لالتحاد األوروبي، في إدارتيا لعالقاتيا مع دوؿ التخـو

ذلؾ، تحاوؿ ىذه بناًء عمى  وبالتالي تقديـ الجوار كبديؿ/خيار لكؿ دولة راغبة في عضوية االتحاد
الورقة اإلجابة عمى إشكالية تتعمؽ بتصور االتحاد األوروبي لما يجب أف تكوف عميو حدوده السياسية 

 والثقافية أو اليوياتية بتعبير آخر، حيث ُيمكف صياغة ىذه اإلشكالية عمى النحو التالي:
عضوية االتحاد األوروبي ىؿ ُيمكف اعتبار السياسة األوروبية لمجوار بدياًل عقالنيًا لنظاـ  

استنادًا إلى ثنائية الجوار كبديؿ لمعضوية الكاممة؟، بتعبير آخر ىؿ استطاع االتحاد األوروبي إقناع 
 الدوؿ الطامحة لمعضوية، بالبقاء في دائرة الجوار األوروبي؟
 وسيكوف ذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف الفرضيات التالية:

وية، تجعؿ مف سياسة الجوار البديؿ األكثر عقالنية إف التحديات المرتبطة بسياسات العض  -
 إلدارة التعاوف اإلقميمي.

تكمف أىمية سياسة الجوار في تحوؿ االتحاد األوروبي مف متاخمة مصادر التيديد، إلى   -
 .Buffer Zonesإقامة المناطؽ الحاجزة 

جديدة لالتحاد  إف الحدود الثقافية/اليوياتية ألوروبا ستكوف أىـ عائؽ أماـ عممية توسيع -
 األوروبي

 أواًل: مفهوم االنتشار الجغرافي في التكامل اإلقميمي/األوروبي:
مف العناصر األساسية في نظرية التكامؿ في العالقات  Spilloverُيعتبر مفيـو االنتشار 

، والتي أسست تصوراتيا Neofunctionalismالدولية، خاصة لدى رواد النظرية الوظيفية الجديدة 
االنتشار  L. Lindbergدراسة مختمؼ عمميات التكامؿ اإلقميمي. حيث ُيعرؼ ليوف ليندبرغ عمى 

، وضعًا Specific goalيخمؽ فييا عمؿ معيف، مرتبط بيدؼ محدد  A situationباعتباره "حالة 
ال ُيمكف فيو ضماف اليدؼ األصمي، إال مف خالؿ اتخاذ المزيد مف اإلجراءات، وىو ما يخمؽ بدوره 

 ,Need for more action" (Lindberg, 1963عًا إضافيًا، والحاجة إلى المزيد مف العمؿ وض

p10 أي ربط المجاالت القائمة لمتكامؿ بمجاالت إضافية، تشكؿ دعمًا لمتكامؿ وضمانُا الستمرار .)
حيث  فاالنتشار ىو آلية تضمف الحركية المستمرة لعممية التكامؿ/البناء اإلقميمي، العمؿ المشترؾ.

الحاجة المستمرة لتوفير شروط نجاح العمؿ المشترؾ في مجاؿ ما، المزيد مف التعاوف  -نظرياً -تؤدي 
والتنسيؽ في مجاالت مجاورة. فنجاح التكامؿ في قطاع اقتصادي معيف، يتطمب حسب الوظيفية 

ما يعني  إلخ. وىذا الجديدة مساعدة، تتعمؽ بسياسات التسويؽ، والسياسات المالية والضريبية...
بالضرورة نقؿ التكامؿ باستمرار إلى مستويات أعمى، ما يعني االنتقاؿ إلى مجاالت جديدة قد تتطمب 
مزيدًا مف التنسيؽ والتعاوف. وىو ما يظير بشكؿ واضح في االنتقاؿ مف حالة التكامؿ في مجاالت 
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تكامؿ إلى توحيد الفحـ والحديد الصمب، إلى السوؽ األوروبية المشتركة، قبؿ توسيع نطاؽ ال
السياسات االقتصادية والمالية في نطاؽ العممة الموحدة. ثـ انطالؽ في توحيد السياسات األوروبية، 

، منذ PESDفي مجاالت السياسة الخارجية واألمنية المشتركة، وكذلؾ في مجاالت األمف والدفاع 
 وما تالىا مف تعديالت. 1992توقيع معاىدة ماسترخت 

عند المعنى المشار إليو، بؿ يتجسد نفس المبدأ مف خالؿ  -مع ذلؾ-ى االنتشار ال يقؼ معن
صور متعددة، فباإلضافة إلى الصورة السابقة، والتي تشكؿ المبدأ العاـ لالنتشار الوظيفي 

Functional Spillover نجد االنتشار السياسي ،Political Spillover،  وأخيرًا االنتشار الجغرافي
Geographical Spillover والذي يعني بشكؿ عاـ توسيع المجاؿ الجغرافي لعممية التكامؿ .

اإلقميمي، مف خالؿ توسيع العضوية إلى دوؿ/وحدات جديدة، بدافع المزايا المختمفة التي يوفرىا 
، -بشكؿ خاص-التكامؿ. ليذا فيذه العممية تعتمد أساسًا عمى عقالنية النخب السياسية واالقتصادية 

عمؿ/تيدؼ إلى تعظيـ مكاسبيا السياسية واالقتصادية، مع الحفاظ عمى مستوى أدنى مف والتي ت
التكاليؼ. فالنتائج التي تحققيا العممية التكاممية، تدفع إلى زيادة الرغبة لدى الدوؿ غير العضوة، 

ترددة، لالنضماـ إلى التكامؿ والحصوؿ عمى العضوية الكاممة. كما ُيمكف أف تدفع الدوؿ الرافضة/الم
نحو مراجعة مواقفيا مف توسيع التكامؿ، سواء نحو قطاعات جديدة، أو مناطؽ جغرافية جديدة. وعمى 

، التغير في الموقؼ البريطاني -تحديداً  E. Haasإرنست ىاس - ىذا األساس فسَّر الوظيفيوف الجدد 
 ,Haas) نيؿ العضويةمف التكامؿ األوروبي، أي مف الرفض المطمؽ لمعممية التكاممية، إلى السعي ل

2004, p314.) 
ُيمكف بوضوح مالحظة الصور المختمفة لالنتشار، منذ المراحؿ األولى لتأسيس التكامؿ 

. فقد أدت النتائج المحققة عمى 1951األوروبي، منذ الجماعة األوروبية لمفحـ والحديد الصمب 
ف الفحـ والحديد الصمب إلى السوؽ الصعيد االقتصادي، إلى توسع مجاالت التعاوف األوروبي، م

، وكذلؾ توسيع النطاؽ الجغرافي وكذلؾ 1957المشتركة التي تأسست بموجب معاىدة روما 
. وعميو فإف أسموب إدارة التكامؿ 1973الديمغرافي لمتكامؿ، منذ أوؿ عممية توسيع لمعضوية سنة 

ؿ العضوية، وبالتالي إدماجيا كميًا في األوروبي تضّمف دائمًا، فتح المجاؿ أماـ الدوؿ األوروبية لني
 (.01المنظومة المؤسساتية األوروبية. )أنظر الجدوؿ رقـ

 
 إجمالي عدد السكاف (2إجمالي المساحة )كـ عدد الدوؿ السنة
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 : تطور التكامؿ األوروبي جغرافيًا وديمغرافيًا.01الجدوؿ رقـ 

 )بتصرؼ( http://www.statistiques-mondiales.com/union_europeenne.htm المصدر:
مفيـو نظري، يوضح ترابط مختمؼ  -ومفيـو االنتشار بشكؿ عاـ-إذًا فاالنتشار الجغرافي 

مجاالت التكامؿ اإلقميمي، وىو ما يتجسد بدرجة ما في تجربة التكامؿ األوروبي. فقد افترضت 
، High politicsاألفكار الوظيفية انتقااًل آليًا، مف المجاالت الوظيفية إلى ما ٌيعرؼ بالسياسة العميا 

وىو ما يؤدي إلى تشجيع الدوؿ المترددة مف أجؿ االنضماـ إلى عممية التكامؿ، بدفع مف الحسابات 
رية الوظيفية لالنتشار العقالنية. ليذا فإف السياسة األوروبية لتوسيع العضوية، جسدت مفيـو النظ

الجغرافي، رغـ أف عممية قبوؿ انضماـ أعضاء جدد لـ يكف بالسيولة المتوقعة نظريًا، خاصة بعد 
 المعارضة الفرنسية النضماـ بريطانيا.  

إضافًة إلى اإلشكاليات المرتبطة بنظاـ اإلجراءات األوروبية لمعضوية، ظيرت إشكالية أخرى 
ة لالنضماـ إلى االتحاد األوروبي، كنتيجة لحركة التوسع نحو الشرؽ تتعمؽ بتعريؼ الدوؿ القابم

والجنوب. فقد تـ تصنيؼ جيراف االتحاد األوروبي إلى ثالث مجموعات مف الدوؿ، تضـ األولى دوؿ 
البمقاف المعنية بإجراءات االستقرار األوروبية، والتي التـز االتحاد األوروبي رسميًا بالعمؿ عمى منحيا 

، في انتظار صربيا والبانيا )دوؿ مرشحة( وكذلؾ 2013، حيث انضمت كرواتيا سنة العضوية
كوسوفو والبوسنة واليرسؾ )دوؿ محتممة(.أما المجموعة الثانية فيي دوؿ جنوب المتوسط المعنية 
بمسار الشراكة األورومتوسطية، والتي ال تممؾ أي حؽ في السعي إلى طمب عضوية االتحاد. أما 

ثالثة فتضـ روسيا ودوؿ الجوار الشرقي، والتي جاءت بيف المجموعتيف السابقتيف، حيث المجموعة ال
 ,Rupnik)تممؾ حؽ طمب العضوية مع غياب أي التزاـ أوروبي بتسييؿ انضماميا إلى االتحاد

2007, p15.) 
 ثانيًا: تطور نظام العضوية في التكامل/االتحاد األوروبي: 

لمحضة، لـ تكف العضوية في عممية البناء اإلقميمي محط اىتماـ انطالقًا مف المصالح الوطنية ا
كؿ الدوؿ األوروبية، والتي اىتمت أساسًا بالعالقات االقتصادية واالستراتيجية مع الواليات المتحدة. 
فقد تولت ىذه األخيرة مسؤولية الدفاع عف أوروبا الغربية، ضد التيديدات العسكرية السوفياتية، إضافًة 

لة آثار الحرب العالمية الثانية اقتصاديًا. وذلؾ مف خالؿ إطالؽ برنامج االنتعاش األوروبي إلى إزا
European Recovery Plan (ERP) والمعروؼ باسـ مشروع مارشاؿ ،Marchal Plan 1947 .
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غير أف ظيور المزايا االقتصادية لمتكامؿ، زاد مف مساعي دوؿ أوروبا الغربية لنيؿ العضوية، حتى 
 التي أبدت مواقؼ مترددة/معارضة تجاه التكامؿ.تمؾ 

، نظامًا لحصوؿ الدوؿ 1951تضمنت المعاىدات المؤسسة لمتكامؿ األوروبي منذ معاىدة باريس 
األوروبية عمى العضوية الكاممة، إضافًة إلى تنظيـ لمعالقات مع الدوؿ غير األعضاء. وقد تطور 

لتو البسيطة المقتصرة عمى طمب مف دولة ما النظاـ األوروبي لمحصوؿ عمى العضوية، مف حا
يخضع لتصويت الدوؿ األعضاء، إلى عممية طويمة مف التقييـ والمفاوضات. غير أنو ومع التغييرات 
التي عرفيا نظاـ العضوية في التكامؿ/االتحاد األوروبي، يبقى المتغير األساسي في ىذا النظاـ ىو 

لحيا السياسية واالقتصادية، أو حتى وانتماءاتيا الفكرية أو إرادة الدوؿ األعضاء، استنادًا إلى مصا
حتى الدينية. وىو ما ينعكس إلى حد ما مع حالة انضماـ كؿ مف مقدونيا وتركيا إلى االتحاد 
قميمية، في حيف ُيعتقد  األوروبي، حيث تعيؽ اليوناف مساعي انضماـ األولى، بسبب مخاوؼ ثقافية وا 

عمى المساعي التركية لالنضماـ إلى عضوية االتحاد األوروبي. في حيف  بتأثير العامؿ الديني سمباً 
ُينظر إلى انضماـ تركيا لالتحاد، بشيء مف التشاـؤ بسبب الخصائص الدينية والثقافية التركية، 

 مقارنة مع القيـ الثقافية األوروبية.
جماعة األوروبية لكؿ الدوؿ األوروبية، الحؽ لطمب العضوية في ال 1951منحت معادة باريس 

لمفحـ والحديد الصمب، دوف الخضوع لمعايير أو شروط مسبقة. عمى أف يتـ اتخاذ قرار بشأف ىذا 
 L’unanimité (Traitéالطمب، وتحديد شروط االنضماـ مف طرؼ المجمس وفقًا لقاعدة اإلجماع 

de Paris 1951, Art 98الفيتو ضد  ( ، والتي تعني بالضرورة أف كؿ صوت معارض، ىو بمثابة
المؤسسة لمجماعة االقتصادية  1957طمب االنضماـ. وقد استمر ىذا النظاـ مع معاىدة روما 

األوروبية، والتي أدخمت بعض التعديالت عمى إجراءات اتخاذ القرار، الخاص بقبوؿ طمبات 
روبية االنضماـ. حيث تتضمف اإلجراءات اإلضافية التي أقرتيا المعاىدة، استشارة المفوضية األو 

حوؿ طمب االنضماـ، وكذلؾ إبراـ اتفاقية النضماـ الدولة لعضوية المجموعة األوروبية، تتضمف 
 (. Traité de Rome 1957, Art 237) شروط العضوية وتخضع إلجراءات التصديؽ الوطنية

المؤسسة لالتحاد األوروبي، فقد أضافت الحصوؿ عمى رأي  1992أما معاىدة ماسترخت 
مف طرؼ البرلماف األوربي، يتـ اتخاذه عمى أساس األغمبية المطمقة  Avis Conformeإيجابي 

Majorité absolue (Traité de Maastricht 1992, Art O مع أف اإلشارة إلى أف دور .)
البرلماف األوروبي، مازاؿ منحصرًا في إقرار ميزانية االتحاد، وأف إبداء الرأي الذي أقرتو معاىدة 

ر ُممـز لممجمس األوروبي عند اتخاذ القرار، وبذلؾ ال ُيشكؿ عائقًا أماـ انضماـ ماسترخت، ىو غي
دولة ما إلى االتحاد. رغـ ذلؾ فإف موقؼ البرلماف األوروبي، ُيمكف أف يكوف مؤثرًا في إجراءات قبوؿ 
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لؾ طمبات الدوؿ لنيؿ العضوية، ويرجع ذلؾ إلى تأثيره في ميزانية االتحاد األوروبي مف جية، وكذ
 الرتباطو بقطاعات واسعة مف الرأي العاـ األوروبي.

، عمى نظاـ العضوية في االتحاد 1992ال تتوقؼ التعديالت التي تضمنتيا معاىدة ماسترخت 
األوروبي عند الناحية اإلجرائية، حيث يظير التغيير األساسي في بدأ الحديث عف القيـ األوروبية، 

ة. وُيمكف اعتبار ذلؾ نتيجة حتمية لسقوط جدار برليف كشرط مسبؽ لقياـ الدوؿ بطمب العضوي
وانييار االتحاد السوفياتي، حيث ظيرت إمكانية انفتاح أوروبا الغربية عمى دوؿ شرؽ ووسط أوروبا، 
والتي خضعت لمدة طويمة لما ُعرؼ باسـ الستار الحديدي. وىو ما تأكد خالؿ المجمس األوروبي 

ي ُيمكف اعتباره بمثابة التحوؿ الفعمي في اإلجراءات األوروبية، ، والذ1993المنعقد في كوبنياغف 
 لتنظيـ عممية توسيع عضوية االتحاد األوروبي.

، بمنظومة القيمية األوروبية 1993ارتبطت عضوية االتحاد األوروبي ابتداًء مف قمة كوبياغف 
 حوؿ:، والتي تتمحور Copenhagen Criteriaوالتي أخذت تسمية معايير كوبنياغف 

المعايير السياسية/المؤسساتية: وتتضمف مجموعة مف المبادئ والقيـ السياسية، التي تتأسس  .أ 
، PECOعمييا العممية السياسية في دوؿ االتحاد، والمراد نقميا إلى دوؿ أوروبا الوسطى والشرقية 
السياسية  وتتمخص ىذه المعايير في امتالؾ الدوؿ مؤسسات سياسية مستقرة، ُتشكؿ ضمانة لمممارسة

 الديمقراطية، وكذلؾ سمو قيـ القانوف وحقوؽ واإلنساف، وكذلؾ احتراـ وحماية حقوؽ األقميات. 

المعايير االقتصادية: اشترط المجمس األوروبي وجود اقتصاد سوؽ موثوؽ، وقادر عمى  .ب 
 مواجية الضغوط التنافسية، وقوى السوؽ الداخمية لالتحاد األوروبي.

وتعني قبوؿ الدوؿ المرشحة بتحمؿ المسؤوليات المرتبطة بالتكامؿ،  المكتسبات التكاممية: .ج 
واالندماج في منظومة العمؿ المشترؾ، لتحقيؽ األىداؼ السياسية واالقتصادية لالتحاد األوروبي، 

(. إال أف ىذا االلتزاـ Copenhague, 1993وىو ما ُيعرؼ عمومًا بالمكتسبات التكاممية )
 Theمع حؽ االمتناع  -وفؽ تصور االتحاد األوروبي–روبية، ال يتعارض بالمكتسبات الجماعية األو 

Opting-Out الذي يخوؿ لمدوؿ عدـ المشاركة في السياسات المشتركة، خاصة تمؾ التي تتـ وفؽ ،
أو ما يعرؼ في األدبيات النظرية باسـ مجاالت  ،Intergouvernementalالنمط ما بيف حكومي 

 السياسة العميا. 

ىذه المعايير قد ُوضعت أساسًا، لمواجية احتماالت طمب دوؿ أوروبا الشرقية االنضماـ رغـ أف 
لالتحاد األوروبي، إال أنيا تحولت إلى معايير واجبة االحتراـ مف طرؼ أية دولة راغبة في 

، والذي انتيى 1995االنضماـ. وقد تـ تدعيـ ىذه المعايير الحقًا خالؿ المجمس األوروبي في مدريد 
ى إقرار استراتيجية ما قبؿ االنضماـ، والتي تعمؿ فييا الدوؿ المرشحة عمى تبنى البنية اإلدارية إل

(. وىو ما Madrid, 1995والقانونية لالتحاد األوروبي، ضمف النظاـ اإلداري والقانوني الوطني )
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ية وكذلؾ يعني رغبة أوروبية في اإلدماج الكمي لمدوؿ المرشحة، في المنظومة القيمية والسياس
القانونية واإلدارية األوروبية، بمعنى تحويؿ مركز صناعة السياسات العامة الوطنية، مف المستوى 
الوطني إلى المستوى المؤسساتي األوروبي، وينطبؽ ذلؾ حتى عمى بعض المجاالت السيادية، مثؿ 

 السياسة الخارجية، أو حتى السياسات الدفاعية. 
التطور في نظاـ العضوية، انعكاسًا لمسار مأسسة توسيع إضافًة إلى ذلؾ فقد شكؿ ىذا 

التكامؿ/االتحاد األوروبي، وىو ما ُيمكف أف يمنع تكرار السيناريو الفرنسي/الديغولي، في مواجية 
محاوالت بريطانيا لالنضماـ لممجموعة األوروبية. غير أف ىذا اليدؼ لـ يتجسد بشكؿ كمي، مع 

عيدة عف التسوية، ليس بسبب عدـ احتراـ المعايير األوروبية، بؿ بعض ممفات الترشح التي تبدوا ب
العتبارات المصمحة الوطنية الضيقة. ويظير ذلؾ بشكؿ واضح مف خالؿ حاالت تركيا، مقدونيا، 

(، رغـ 2005وبدرجة أقؿ صربيا، حيث تستمر المفاوضات لمدة زمنية طويمة مع تركيا )منذ أكتوبر 
تيف في حاالت أخرى مثؿ بعض دوؿ البمطيؽ أو أوروبا الشرقية. وذلؾ أنيا لـ تستمر ألكثر مف سن

رغـ اإلصالحات المستمرة التي بادرت غمييا الحكومة التركية، عمى صعيد حقوؽ اإلنساف، أو عمى 
الصعيد االقتصادي والسياسي. حيث يبقى الفيتو الذي تمارسو اليوناف وقبرص، أىـ موانع تقدـ تسوية 

 لالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى المعارضة الفرنسية غير المباشرة. ممؼ انضماـ تركيا
 ثالثًا: السياسة األوروبية لمجوار كبديل:

، European Neighbourhood Policy (ENP)تقـو الفكرة العامة لمسياسة األوروبية لمجوار 

المتضمنة إحاطة  ،R. Prodiعمى المبدأ المعروؼ بػ"مبدأ برودي"، نسبة إلى فكرة رومانو برودي 
 Un cercle"االتحاد األوروبي بنادي/مجموعة مف األصدقاء مف المغرب إلى روسيا والبحر األسود 

de pays amis du Maroc jusqu’à la Russie et la mer Noire" (Prodi, 2002, p4) .
 أخرى لدوؿ ومفاوضات ترشيحات وجود ومع جدد، أعضاء بضـ لالتحاد المستمر التوسيع فعمميات
 مف أكبر عدد مع التماس نقاط إلى يصؿ األوروبي االتحاد يجعؿ العضوية، عمى لمحصوؿ
 التعاوف دعـ إلى تيدؼ األوروبي، الجوار سياسة فإف ليذا. لمتيديد جديدة ومصادر النزاعات،
 تركيز ويظير. ثانية جية مف الجوار ودوؿ االتحاد وبيف جية، مف الجوار دوؿ بيف فيما اإلقميمي،
 Sous اإلقميمي وتحت ،La coopération régionaleاإلقميمي  التعاوف إقامة عمى االتحاد

régionale، الدوؿ بيف فيما ( المتاخمة لوCOM(2003) 104 Final, P3،)  وتخص ىذه السياسة
مجموعة مف الدوؿ التي أسس معيا االتحاد األوروبي خطوط تماس، بسبب عمميات التوسيع 

 سيا ومجموعة الدوؿ المستقمة، إضافة إلى دوؿ جنوب المتوسط والشرؽ األوسط. المستمرة، أي رو 
إضافًة إلى ما سبؽ فقد تحولت السياسة األوروبية لمجوار، إلى جزء أساسي مف السياسة العامة 

. وىو ما تجّسد مف Les Acquis Communautairesاألوروبية، أو ما ُيعرؼ بالمكتسبات األوروبية 
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، والتي نصت عمى أف "ُيطور االتحاد عالقات -معاىدة لشبونة-ىدة االتحاد األوروبي خالؿ معا
 Prospéritéمع دوؿ الجوار، مف خالؿ إقامة فضاء مف االزدىار  Relations privilégiéesخاصة 

، عمى أساس قيـ االتحاد ومتميز بالعالقات الوطيدة والمتميزة، Le bon voisinageوحسف الجوار 
(. وبذلؾ تكوف سياسة الجوار Traité de Lisbonne, 2007, Art 8 prg 1دة عمى التعاوف" )والمستن

لالتحاد األوروبي، والتي مف خالليا يتـ تسيير  L’action extérieurجزًء مف آليات العمؿ الخارجي 
مشتركة العالقات مع دوؿ الجوار، وتجسيد األىداؼ العامة لمسياسة الخارجية واألمنية األوروبية ال

CFSP. 
غير أف ىذا ال يجب أف يكوف أساسًا العتبار السياسة األوروبية لمجوار، كنتيجة إلجماع 
أوروبي، بؿ عكست وجيتي نظر مختمفتيف إلى حد كبير، استندت األولى إلى الخطاب البراغماتي، 

الموقؼ  في حيف جاءت الثانية منسجمة مع النزعة األوروبية. فقد تجسد التصور األوؿ مف خالؿ
البريطاني، الذي اعتبر سياسة الجوار آلية أمنية لمواجية تحديات ما بعد الحرب الباردة، كالتطرؼ، 
تدفؽ الالجئيف...إلخ. أما التصور الثاني فقد تجسد مف خالؿ مواقؼ المفوضية األوروبية، المعمف 

الجوار عمى (، الرافضة القتصار سياسة 2004-1999عنيا مف طرؼ رئيسيا رومانو برودي )
أوروبية أو وطنية  Agenda sécuritaireاألىداؼ األمنية، وبالتالي نفي ارتباطيا بأية أجندة أمنية 

(Jeandesboz, 2007, p 15 وىذا الحوار عادة ما يتكرر فيما بيف األطراؼ األساسية في .)
عباء تجسيدًا االتحاد األوروبي، حيث تميؿ بعض الدوؿ إلى تفضيؿ تعظيـ المكاسب، بدؿ تحمؿ أ

 لمبدأ التضامف، وينعكس ذلؾ بشكؿ أساسي في المواقؼ البريطانية.

مع ذلؾ ُيمكف إيجاد صيغة/أرضية مشتركة قد تجمع بيف المقاربتيف، وىو ما تعكسو االستراتيجية 
، والتي تضمنت مفيومًا واسعًا لألمف ال Stratégie Européenne de Sécuritéاألوروبية لألمف 

األبعاد التقميدية. حيث تقـو ىذه االستراتيجية عمى البعد الوقائي في التعامؿ مع الجوار يقتصر عمى 
األوروبي، كبديؿ لمتدخؿ أو غيره مف اإلجراءات األمنية التقميدية، بؿ عف طريؽ تشجيع شركاء 
ؿ االتحاد األوروبي، باعتماد إصالحات سياسية وتجسيد الديمقراطية والحكـ الراشد، وىو ما ُيشك  

وبالتالي فإف االستراتيجية   (.Solana, 2003, p 7مصمحة حيوية بالنسبة لالتحاد األوروبي )
األوروبية لألمف، قد جعمت مف سياسة الجوار لمواجية التحديات األمنية، النابعة مف البيئة األوروبية 

ف األوروبي في الجديدة بعد التوسع المستمر لالتحاد األوروبي. لكف دوف أف تقتصر مفيـو األم
حدوده الدنيا، وبذلؾ ستعكس المقاربة الشاممة لممفوضية األوروبية، التي تعتبر سياسة الجوار كآلية 
إلدارة العالقات الخارجية لالتحاد، بما تتضمنو مف أبعاد: سياسية/أمنية، اقتصادية وكذلؾ 

 ثقافية...إلخ.
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التي تنشرىا المفوضية األوروبية دوريًا تظير ىذه المقاربة الشاممة مف خالؿ الوثائؽ الرسمية، 
حوؿ سياسة لمجوار، حيث يظير مف خالؿ منيجية العمؿ التي تقـو عمييا ىذه السياسة. فيذه 
األخيرة ال تتضمف أجندة أمنية أوروبية محددة سمفًا، بؿ مسعى لتحقيؽ تقارب أكبر بيف االتحاد 

 ؿ المشترؾ. والتي تتمحور حوؿ:األوروبي ودوؿ الجوار، مف خالؿ تجسيد أولويات العم
 Dialogue politique et réformeالحوار السياسي واإلصالح  -

 […] Commerce et التجارة واإلدماج التدريجي لمشركاء في السوؽ الداخمية -

participation progressive au marché intérieur                                               

 Justice et affaires intérieuresوالشؤوف الداخمية  العدالة -

 Énergie, Transports, L’environnementالطاقة، النقؿ، البيئة  -

 Société de l’information, Recherche etمجتمع المعمومات والبحث واالبتكار  -

innovation 

 Politique sociale et contacts entreالسياسة االجتماعية واالتصاالت بيف الجماعات  -

communautés (COM (2004) 373 Final.) 

عممًا أف مجاالت التعاوف المذكورة سابقًا، متضمنة في مسار الشراكة األورومتوسطية، وبالتالي 
فإنو مف الناحية الرسمية عمى األقؿ فإف سياسة الجوار ال تشكؿ بدياًل لمشراكة، بؿ ىي استمرار ليا 

الجغرافي لمتعاوف. وذلؾ بإضافة دوؿ مف شرؽ أوروبا ومنطقة القوقاز، إلى قائمة  مع توسيع المجاؿ
. أي أف السياسة 1995الدوؿ المعنية بالشراكة األورومتوسطية، المشاركة في مسار برشمونة منذ 

 األوروبية لمجوار تستند إلى نفس اإلطار المؤسساتي/القانوني، الذي ُتمثمو اتفاقيات الشراكة المبرمة
مع دوؿ الجوار، حيث لف تقـو سياسة الجوار عمى اتفاقيات بديمة، بؿ يتـ تنفيذىا عف طريؽ 

، يتـ التوصؿ Statut Avancé، وكذلؾ اتفاقات الوضع المتقدـ Plans d’actionمخططات عمؿ 
  إلى بشكؿ ثنائي دوف أف تحؿ محؿ الترتيبات السابقة.
الترتيبات القانونية والسياسية، آلية التمويؿ تستند السياسة األوروبية لمجوار إضافة إلى 

وكذلؾ التعاوف تحت  La Coopération régionaleالمالي/االقتصادي لمسارات التعاوف اإلقميمي 
. حيث خصص االتحاد األوروبي خالؿ الفترة ما  La Coopération Sous-régionaleإقميمي
توزيع ىذا الغالؼ المالي عمى محوريف  مميار يورو، وقد تـ 111181حوالي  2013إلى  2007بيف 

أساسييف. يرتبط األوؿ بالعالقات بيف دوؿ الجوار غير العضوة في االتحاد األوروبي، بينما يرتبط 
الثاني بالعالقات بيف تمؾ الدوؿ مف جية واالتحاد مف جية ثانية. ويطير ذلؾ مف خالؿ التفاوت في 

 السياسة األوروبية لمجوار، حيث تـ توزيعيا كما يمي:توزيع االعتمادات المالية المخصصة لتمويؿ 



 طارق رداف .أ                            ...إشكالية العضوية في االتحاد األوروبي: من سياسة

 55                   102 جوان  -(  مجلة العلوم اإلنسانية          العدد السابع / الجزء )

% مف الغالؼ المالي يوجو إلى دعـ البرامج الوطنية والمشتركة، الموجية نحو توجيو 95 -
المساعدة إلى الدوؿ المشاركة في السياسة األوروبية لمجوار، أو عمميات التعاوف اإلقميمي وتحت 

 لجوار، والذي يمكف لدوؿ االتحاد المشاركة فيو.اإلقميمي بيف دولتيف أو أكثر مف دوؿ ا

% عمى األكثر مف الغالؼ المالي يوجو إلى إقامة تعاوف عابر لمحدود بيف دولة/دوؿ 05-
عضوة في االتحاد األوروبي، مع الدوؿ أو المناطؽ المتاخمة لالتحاد المعنية بسباسة 

 (.Règlement (CE) N° 1638/2006الجوار)

سعي االتحاد األوروبي إلى إقامة تعاوف إقميمي/تحت إقميمي موازي لو،  فيذا التوزيع يظير
يقمص مف مساعي دوؿ الجوار األوروبية لنيؿ العضوية. لكف دوف أف يؤدي ذلؾ إلى فؾ االرتباط 
بيف االتحاد األوروبي والدوؿ المجاورة، سواًء أكانت أوروبية )تركيا، اكرانيا، منطقة القوقاز...إلخ(، أو 

ير أوروبية غير معنية أساسًا بنيؿ العضوية. وىو ما يتأكد مف خالؿ مشاركة دوؿ االتحاد دوؿ غ
األوروبي بشكؿ فردي أو جماعي في مسارات التعاوف اإلقميمي/تحت إقميمي مع دوؿ منطقة 

.  الجوار/التخـو

يظير مف خالؿ ما سبؽ أف العمؿ المشترؾ المتضمف في وثيقة المفوضية، ُيغطي قطاع واسع 
مف مجاالت التكامؿ في إطار االتحاد األوروبي، باستثناء المشاركة في السياسة الخارجية المشتركة، 
وكذلؾ السياسية األوروبية لألمف والدفاع، إضافة إلى االتحاد المالي والنقدي األوروبي. ليذا ستكوف 

امتيازات أكبر،  دوؿ الجوار في مكانة وسيطة بيف الشراكة والعضوية، فيي تحصؿ بموجب ذلؾ عمى
لكف دوؿ الحصوؿ عمى عضوية االتحاد. مع مالحظة أف تأثير ىذا الوضع ال يكوف متساويًا لكؿ 
الدوؿ، بؿ يعني فقط الدوؿ األوروبية دوف غيرىا، وىي التي ُيمكنيا استنادًا إلى معاىدة االتحاد 

لكونيا ال تمبي أىـ شرط األوروبي تقديـ طمب لمعضوية. في حيف ال تمتمؾ بقية الدوؿ ىذا الحؽ، 
 لمتقدـ بطمب العضوية، باعتبارىا دواًل غير أوروبية )الجزائر، تونس، المغرب...إلخ(.

وبيذا ُيمكف القوؿ أف التوجو األوروبي نحو سياسة مشتركة لمجوار، ال ًيشك ؿ فقط استمرارًا/تعميقًا 
لتجسيدىا. بؿ ىي في نفس الوقت لمسار الشراكة األورومتوسطية، والمزيد مف المساعدات المالية 

بديؿ بالنسبة لدوؿ أخرى عف العضوية. وذلؾ كنتيجة لمتحديات التي نتجت عف عمميات التوسيع 
دوؿ مف أوروبا  10بانضماـ  2004المستمر لالتحاد األوروبي، خاصة عممية التوسيع لسنة 

مانو برودي لسياسة الجوار الوسطى والشرقية دفعة واحدة. وقد تجّسد ىذا التوجو مف خالؿ طرح رو 
، بالتأكيد عمى عدـ إمكانية استمرار االتحاد األوروبي في توسيع العضوية. فقد اعتبر 2002سنة 

برودي أنو "ال ُيمكننا االستمرار إلى ما ال نياية في توسيع فضاء األمف واالستقرار واالزدىار، فقط 
(. أي أف توسيع Prodi, 2002, P3" )L’élargissementعف طريؽ وسيمة التوسيع العضوية 

العضوية ليست الخيار الوحيد، لتعزيز عالقات دوؿ شرؽ أوروبا مع االتحاد األوروبي، خاصة في 
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المجاالت التجارية واالقتصادية )اإلدماج في السوؽ الداخمية لالتحاد(، وكذلؾ حرية تنقؿ األشخاص. 
، لـ ُيعبر عف موقؼ رسمي/معمف -حينيا في-رغـ أف ىذا اإلعالف مف رئيس المفوضية األوروبية 

 لالتحاد األوروبي، بؿ ىو أقرب إلى التشجيع عمى القبوؿ بسياسة الجوار كبديؿ عف العضوية. 
ال يخضع ىذا التوجو فقط لالعتبارات االقتصادية واألمنية، والناتجة عف العمميات السابقة لتوسع 
االتحاد األوروبي نحو الشرؽ، حيث تتدخؿ اعتبارات البيئة االجتماعية والسياسية الداخمية/األوروبية. 

بدو صعبًا عمى فاستقباؿ أعضاء جدد البد وأف يسبقو ضماف قبوؿ داخمي ليذه الخطوة، وىو ما ي
. Déficit démocratiqueالمؤسسات األوروبية، بسبب تصاعد خطاب العجز/الفشؿ الديمقراطي 

وتزيد درجة الصعوبة عندما يقترف ذلؾ بتقديـ مساعدات مالية/اقتصادية، مقترنة بمصاعب اقتصادية 
تحاد األوروبي. واجتماعية داخمية، يصعب معيا بذؿ المزيد مف التضحيات لصالح توسيع عضوية اال

ليذا فقد اعتبر رومانو برودي أنو "يتوجب االعتراؼ بعدـ القدرة عمى إقناع مواطنينا، بالحاجة إلى 
 (. Prodi, 2002, P3تمديد حدود االتحاد األوروبي أكثر نحو الشرؽ" )

، سواًء عمى المستوى Eurocepticismيتزامف ذلؾ مع صعود الخطاب التشكيكي في أوروبا 
أو عمى مستوى البرلماف األوروبي، والذي ظير بشكؿ جمي في االنتخابات األوروبية، التي الوطني 

حصمت فييا أحزاب اليميف والتيارات االستقاللية مقاعد أكبر، مقارنة باالنتخابات السابقة. وىو ما 
ف كانت التيارا ت يعني وجود المزيد مف العوائؽ أماـ توسيع/تعميؽ التكامؿ األوروبي، حتى وا 

التشكيكية المعارضة لممزيد مف التكامؿ، لـ تصؿ بعد لمحجـ الكافي لتشكؿ تيديدًا فعميًا ليذا المسار. 
مع ذلؾ فإف األزمة المالية لمنطقة اليورو، دفعت إلى السطح نزعة استقاللية لدى بعض التيارات 

خيرة خيار الخروج مف السياسية الشعبوية، انعكست خاصة في اليوناف وكذلؾ بريطانيا. فقد تبنت األ
)قررت بريطانيا الخروج مف االتحاد األوروبي بعد استفتاء شعبي في جواف  Brexitاالتحاد األوروبي 

(، بينما ىددت األولى بالخروج مف مطقة اليورو، وىو ما يشكؿ تيديدًا لتماسؾ الصؼ 2016
ة اليونانية لمحصوؿ عمى األوروبي. رغـ اعتبار بعض المحمميف أف ذلؾ ال يخرج عف نطاؽ المساوم

مكاسب أكبر، وال ُيعبر عف رغبة انفصالية حقيقية، رغـ أنو يتقاطع مع تيار شعبي مؤيد لمخروج مف 
 االتحاد.

انعكس التوجو المعارض لممزيد مف عمميات توسيع العضوية، في عمؿ المؤسسات األوروبية في 
(، إلجراء عمميات 2014ألوروبية الجديدة )حد ذاتيا، حيث ُيمكف مالحظة تراجع حماس المفوضية ا

توسيع جديدة لعضوية االتحاد األوروبي. وىو ما تجسد مف خالؿ برنامج العمؿ المفوضية األوروبية 
 Jean-Claude(، الذي طرحو رئيس المفوضية جوف كمود يونكر 2019 - 2014لمفترة )

Juncker ؼ البرلماف األوروبي. حيث تظير ، والذي تـ عمى أساسو تعيينو كرئيس لممفوضية مف طر
محاولة المفوضية وبالتالي االتحاد األوروبي، كبح وتيرة عممية توسيع العضوية، والتي أخذت منحنى 
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، وينبع تأثير المفوضية في ىذا المجاؿ، مف خالؿ دورىا في 2000متصاعد مع بداية سنوات الػ
 عممية دراسة طمبات االنضماـ.

الكبير لعممية توسيع االتحاد عمى السالـ واالستقرار في أوروبا، إال أف يونكر فرغـ اعترافو باألثر 
في مسار  Besoin de faire une pauseاعتبر "أف االتحاد األوروبي في حاجة إلى توقؼ مؤقت 

. ليذا وفي ظؿ رئاستي لممفوضية األوروبية، 28التوسيع، مف أجؿ تعزيز ما تـ إنجازه مف طرؼ الػ
اوضات القائمة مع دوؿ البمقاف الغربية التي تحتاج إلى آفاؽ أوروبية، مع ذلؾ لف يكوف ستستمر المف

(. أي أف الخماسي Juncker,2014, p12ىناؾ مزيد مف التوسع خالؿ الخمس سنوات القادمة" )
الحالي لعمؿ المفوضية األوروبية لف يشيد عممية توسيع جديدة، حتى تمؾ الدوؿ التي ُتجري حاليًا 

ضات االنضماـ لالتحاد )تركيا، صربيا، الجبؿ األسود(، بسبب مجموعة مف العوائؽ السياسية مفاو 
 واالقتصادية، أو حتى الثقافية/الدينية...إلخ.

وفي مقابؿ ذلؾ فإف االتحاد األوروبي يقترح ضمف الوثيقة سابقة الذكر، نمط عالقات بديؿ 
وار. حيث يعتبر رئيس المفوضية أنو مف الضروري لمعضوية الكاممة، تجسده السياسة األوروبية لمج

)مثؿ  Voisinage orientalتكثيؼ عالقات التعاوف والشراكة مع دوؿ الجوار الشرقي لالتحاد 
(. وقد مضى Juncker,2014, p12أكرانيا ومولدافيا(، بيدؼ تقوية الروابط االقتصادية والسياسية )

خالؿ اتفاقيات الشراكة مع دوؿ االتحاد السوفياتي  االتحاد األوروبي فعاًل في ىذا التوجو، مف
السابؽ، والتي أدت إلى ردود فعؿ روسية التي بمغت ذروتيا في أكرانيا، بدعميا لمحركة االنفصالية 
في شرؽ أكرانيا ذات األغمبية الناطقة بالمغة الروسية. خاصة وأف أكرانيا ُتعتبر سوقًا ومنطقة عبور 

، وىو ما يعني أف اتفاؽ الشراكة والتعاوف مع أكرانيا، لف يكوف مقدمة أساسية لممنتجات الروسية
القتراب أكرانيا مف عضوية االتحاد. رغـ أف كثيرًا مف القراءات اعتبرت الشراكة مع أكرانيا، تمييدًا 

 النطالؽ مسار انضماميا لالتحاد.
قطاع واسع مف الرأي العاـ إضافًة إلى ما سبؽ فإف موقؼ المفوضية األوروبية، قد يعكس وجود 

األوروبي، الذي ينظر بطريقة سمبية إلى عممية توسيع االتحاد األوروبي، بضـ دوؿ وسط وشرؽ 
(. وبالتالي فإف المؤسسات األوروبية ستكوف ممزمة بأخذ 02)أنظر الجدوؿ رقـ  2004أوروبا سنة 

األوروبية عمى تعييف المفوضية. حيث  ىذا التوجو بعيف االعتبار، نظرًا لتأثير االنتخابات البرلمانية
جرى العرؼ البرلماني األوروبي، عمى تعييف رئيس المفوضية األوروبية، مف بيف أعضاء الكتمة 
البرلمانية األكبر في البرلماف األوروبي. إضافة إلى ضرورة مواجية مزاعـ االتجاه التشكيكي، 

اإلرادة الشعبية األوروبية، أو ما ُيعرؼ بانفصاؿ النمط الحالي لتسيير االتحاد ومؤسساتو، عف 
بالفشؿ/العجز الديمقراطي، وىو ما ُيمكننا ربطو ببطء وتيرة المفاوضات مع الدوؿ المرشحة. خاصة 
مع مخاوؼ قطاع مف الرأي العاـ األوروبي مف تأثير دخوؿ أعضاء جدد عمى فرص العمؿ، وىو 
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الت البطالة في عدد كبير مف الدوؿ القطاع الذي قد يزداد بشكؿ ممحوظ بسبب ارتفاع معد
 .2008األوروبية، نتيجًة لألزمة المالية التي ضربت منطقة اليورو منذ 

 

    
 بدوف رأي غير موافؽ موافؽ

 % 9 % 22 % 69 الزيادة في صعوبة تسيير االتحاد األوروبي

 % 6 % 39 % 55 المساىمة في نقص الوظائؼ في االتحاد األوروبي ككؿ

 % 7 % 36 % 57 شكالت المرتبطة بالتعدد الثقافي والقيمييف دوؿ االتحادزيادة الم

 % 6 % 42 % 52 في االتحاد األوروبي Insecurity زيادة الشعور بالالأمف 

 % 14 % 47 % 39 تخفيض المعايير االجتماعية في االتحاد األوروبي

 .2004ضوية االتحاد سنة العاـ األوروبي مف عممية توسيع ع الرأي: موقؼ 02الجدوؿ رقـ 
 : European Commission : "Views on European Union enlargementالمصذر

Analytical report" . (Flash Eurobarometer N
o
 257 . May 2009) . p31 .  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_257_en.pdf 

 

 رابعًا: السياسة األوروبية لمجوار: نحو المنطقة الحاجزة:
تضمنت مجموعة مف الوثائؽ الرسمية األوروبية، سواًء المتعمقة بالسياسة العامة األوروبية، أو 

د األوروبي، بشكؿ خاص بالسياسة األوروبية لمجوار، العديد مف المؤشرات الّدالة عمى تحوؿ االتحا
نحو بدائؿ أخرى غير العضوية. وُيمكف كذلؾ ربط ىذا التوجو بمخرجات عمميات التوسيع المستمرة، 

، بما فييا بعض دوؿ االتحاد السوفياتي السابؽ. ليذا PECOوالتي شممت دوؿ وسط وشرؽ أوروبا 
مع زيادة حجـ  البد مف التساؤؿ حوؿ ىدؼ االتحاد مف تحويؿ األعضاء المستقبمييف إلى شركاء،

االمتيازات التي تتحصؿ عمييا دوؿ "الجوار الشرقي" لالتحاد األوروبي. ومحاولة اإلجابة عمى ذلؾ 
تمر عبر االفتراض بأف سياسة الجوار، تندرج ضمف آليات االستراتيجية األوروبية لألمف، وبيذا 

تحيط  Buffer Zoneاجزةستكوف السياسة األوروبية لمجوار جزء مف مسار أوروبي، إلقامة منطقة ح
 باالتحاد األوروبي مف الشرؽ وكذلؾ الجنوب، باعتبارىما المصدر األساسي لتيديد األمف األوروبي. 

عرفت العالقات الدولية خالؿ عصر توازف القوى وبدرجة ما خالؿ الحرب الباردة، استخداـ 
صارعتيف ووسيمة لتخفيؼ ، باعتبارىا فاصمة بيف قوتيف متBuffer Stateمصطمح الدولة الحاجزة 

صدمة أي عمؿ عسكري محتمؿ، حيث تعرؼ عمى أنيا "دولة صغيرة تُقاـ أو ُيحافظ عمى وجودىا 
بيف دولتيف أكبر بتكوف بمثابة حاجز أو عازؿ يمنع الصداـ المباشر بينيما. ومف خصائص الدولة 
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وتنشأ عادة بموجب  العازلة اتصافيا بالضعؼ وعدـ القدرة عمى تعكير األمف لمدوؿ المجاورة
 (.717، ص1993الكيالي، ) معاىدات أو اتفاقيات دولية عمى إثر صراعات وصدامات وحروب"

 Revolution in Military Affairsغير أف الثورة التي عرفتيا المجاالت/التكنولوجيا العسكرية 

(RMA) مخاطر مف جية مف جية، والتحوالت التي عرفيا مفيـو األمف بتغير مصادر التيديد/ال
ثانية. ساىمت في تحويؿ االىتماـ مف تفادي المواجية العسكرية، أو عمى األقؿ تخفيؼ صدمتيا 
األولى عمى الدوؿ المتصارعة، إلى تقميص آثار التدفقات العابرة لمحدود، والتي تحولت إلى تيديدات 

سكرية/العنؼ في العالقات ال تماثمية تختمؼ عف األشكاؿ التقميدية، المرتبطة باستخداـ القوة الع
الدولية. والناتجة أساسًا عف أمننة مجموعة مف الظواىر االجتماعية واالقتصادية والسياسية، مثؿ 
اليجرة، اليشاشة االقتصادية، والعنؼ البنيوي المجسد في بعض دوؿ العالـ الثالث، وبعض دوؿ 

 منطقة القوقاز.
تشكيؿ ودعـ  ، باعتبارىاBuffer Zones\Zones Tamponsليذا فقد ظيرت المناطؽ الحاجزة 

مجموعة مف الدوؿ الحاجزة، مف أجؿ التحكـ في التيديدات/التأثيرات القادمة مف مصادر مختمفة، 
مثؿ دوؿ الجنوب والشرؽ األوسط بالنسبة لحالة االتحاد األوروبي، وذلؾ مقابؿ االستفادة مف المزايا 

(. حيث تتنوع Mongrenier, 2005, p130ياسية )مقابؿ مجموعة مف المزايا االقتصادية والس
التيديدات مف اليجرة غير الشرعية، إلى الجريمة المنظمة واإلرىاب، وكؿ اآلثار المترتبة عف التفاوت 
االقتصادي والمعيشي وُيمكف يشمؿ ىذا المفيـو كؿ آليات مواجية التيديدات، عبر مجموعة مف 

مف في دولة/إقميـ، كاالتحاد األوروبي. وىو ذات المبدأ الدوؿ تعمؿ عمى تقميص المؤثرات عمى األ
المجسد في الشراكة األورومتوسطية، وبطريقة متعدية السياسة األوروبية لمجوار، المتضمنة لحوافز 
اقتصادية وسياسية كمقابؿ لدور أمني مباشر/غير مباشر، إضافة إلى اإلجراءات األوروبية الوطنية، 

ة الوطنية، حيث ُيعتبر االقتراح الفرنسي بتطبيؽ مبدأ اليجرة االنتقائية في إطار السياسات األمني
 كأحسف األمثمة عمى ذلؾ.

، حيث يقـو المبدأ 2003ُيمكف اعتبار ىذا المسعى تجسيدًا لالستراتيجية األمنية األوروبية 
ة لألمف، إلى األساسي لألمف األوروبي وفقًا ليذه االستراتيجية، عمى االنتقاؿ مف المقاربة السمبي

مقاربة إيجابية تتطمب االنتقاؿ إلى مواجية التيديدات، خارج حدود االتحاد األوروبي. حيث تـ 
التركيز عمى منطقتيف أساسيتيف، تشكالف نقاط تماس مع مصادر التيديد، وىما منطقة جنوب 

وب الصحراء، المتوسط التي تعتبر الفاصؿ بيف أوروبا، والتدفقات القادمة مف منطقة الساحؿ وجن
ومنطقة القوقاز وشرؽ أوروبا المتكونة مف دوؿ االتحاد السوفياتي السابؽ، والتي تفصؿ أوروبا عف 

 آسيا الوسطى وروسيا. 
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 Buildingتضمنت ىذه االستراتيجية األمنية تحت عنواف بناء األمف في الجوار األوروبي 

Security in our Neighbourhood،  سسة لمقاربة أمنية، تبدو تعاونية مجموعة مف المبادئ المؤ
وشاممة. مف خالؿ استبعاد األبعاد التدخمية التقميدية، والتي عادة ما تجد رفضًا مف طرؼ الدوؿ 
األخرى، وغالبًا ما ُتشكؿ ميزة لصيقة بالمقاربة األمنية األمريكية. ووفقًا لذلؾ فقد ُاعتبر أنو "مف 

 ,Well-governed" (Solanaحدودىا ذات حكـ راشد مصمحة أوروبا أف تكوف الدوؿ الواقعة عمى 

2003, p7 وىو ما ُيشير إلى أف مفاىيـ مثؿ الحكـ الراشد، واإلصالحات المؤسساتية، تحتؿ مكانة .)
أساسية كجزء مف عمبة األدوات األمنية األوروبية. وىو ما ُيفسر وجودىا المستمر ضمف الترتيبات 

توى المسارات المختمفة لمشراكة، والسياسة األوروبية لمجوار في اإلقميمية األوروبية، سواًء عمى مس
 مرحمة الحقة.

إضافًة إلى ذلؾ فقد استبقت االستراتيجية األوروبية لألمف، اآلثار المحتممة لعمميات توسيع 
عضوية االتحاد األوروبية، والتي مف شأنيا إعادة تقسيـ أوروبا، بناًء عمى معايير انتماء جديدة. ليذا 

قد نصت الوثيقة عمى أنو ليس مف مصمحة االتحاد األوروبي خمؽ خطوط انقساـ جديدة في أوروبا، ف
ليذا فقد كاف مف الضروري استفادة دوؿ الجوار الشرقي، مف مزايا التعاوف االقتصادي والسياسي، مف 

قد فصمت (. ليذا فSolana, 2003, p8) خالؿ معالجة القضايا السياسية التي تعرفيا ىذه المنطقة
الوثيقة األوروبية بيف عضوية االتحاد، والمزايا االقتصادية والسياسية، حيث ُيمكف االستفادة مف تمؾ 

 المزايا مف خالؿ بدائؿ أخرى ممكنة، مثؿ الشراكة مع الشرؽ، ثـ سياسة الجوار.
 وقد تكررت ىذه الفكرة لدى إعادة رسـ االتحاد األوروبي لعالقاتو مع دوؿ الجوار، خاصة
األوروبية منيا والتي ُيمكنيا طمب العضوية. حيث أوضح رومانو برودي أف "االنضماـ 

L’adhésion  ليست اإلمكانية الوحيدة المتاحة، لنتذكر أف التوسيع ليس مربح فقط لألعضاء
 "Futures Voisinsالحالييف والمستقبمييف في االتحاد، ولكنو كذلؾ بالنسبة لمجيراف المستقبمييف 

(Prodi, 2002, P4 ،وتظير تمؾ المزايا مف خالؿ االستفادة مف مدخؿ حر لمسوؽ األوروبية .)
إضافًة إلى المساعدات المالية واالقتصادية، وكذلؾ برامج اإلصالح المؤسساتي والسياسي...إلخ. في 
 حيف أف تمؾ الدوؿ لف يكوف عمييا، تحمؿ األعباء المترتبة عف العضوية الكاممة، خاصة مع معايير
كوبنياغف والتي ُتمـز الدوؿ الجديدة بتبني المكاسب التكاممية. أي التزاميا بالسياسات التكاممية 
المشتركة، وكذلؾ االلتزامات االقتصادية الخاصة بالمساىمة في ميزانية االتحاد، ومعايير االنضماـ 

 لالتحاد النقدي )منطقة اليورو(...إلخ. 
نع حسب اإلعالف الرسمي المتكرر، انضماـ دوؿ جديدة إف السياسة األوروبية لمجوار لف تم

لعضوية االتحاد األوروبي، لكنيا في المقابؿ قد ُتمارس تأثيرًا عميقًا في عقيدة/منظومة األمف 
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األوروبي. حيث ُيمكف اعتبارىا آلية أساسية في استراتيجية إقامة الحزاـ األمني، مف الدوؿ ذات 
 . والتي ُيمكف أف تساعد عمى:2003استراتيجية األمف لسنة الحكـ الراشد، المنصوص عميو في 

، اإلرىاب Criminalité، كالجريمة Menaces communesمواجية التيديدات المشتركة  -
Terrorisme اليجرة السرية ،Migration clandestine والتحديات البيئية ،Les défis 

environnementaux. 

 مستوى القارة األوروبية. مواجية النزاعات اإلقميمية عمى -

إزالة الحواجز أماـ التبادالت الثقافية والتعاوف اإلقميمي، خالؿ المرحمة السابقة لتحرير تنقؿ  -
(. يظير مف خالؿ ذلؾ التقاطع بيف المقاربتيف البريطانية Prodi, 2002, P6) العمالة واألشخاص

الجوار، لكنيا في المقابؿ جزء مف مقاربة  واألوروبية، حيث ال ُيمكف نفي وجود أبعاد أمنية لسياسة
شاممة متعددة األبعاد. تضـ إلى جانب مواجية التيديدات الجديدة، وتسوية النزاعات والوقاية منيا، 
إقامة مناطؽ لمتبادؿ الحر، تضمف حرية تنقؿ األشخاص والعمالة نحو االتحاد األوروبي. عكس 

أنيا أحادية البعد، مف خالؿ اقتصار أىداؼ التعاوف عمى  المقاربة البريطانية التي ُيمكف وصفيا عمى
 األبعاد األمنية التقميدية، دوف دعـ مجاالت أخرى لمتعاوف مع دوؿ "الحزاـ".

 خامسًا: أوروبا واآلخر: الحدود الهوياتية لالتحاد األوروبي:
ثير عمى مستقبؿ البناء يبدو أف الدور الذي ُيمكف أف تمعبو السياسة األوروبية لمجوار، في التأ

األوروبي، ال يتوقؼ عمى المجاالت االقتصادية واألمية/السياسية. فعمى أىمية ىذه المجاالت بالنسبة 
لالتحاد، تواجو أوروبا إشكالية حقيقية مرتبطة بتحديد ىويتيا، وىي اإلشكالية التي ظيرت مع بداية 

لى أيف ضـ دوؿ أوروبا الوسطى والشرقية. حيث أحدث ذلؾ تساؤال ت حوؿ مف تكوف أوروبا؟، وا 
يجب أف تمتد حدودىا؟...إلخ. فرغـ وضوح الحدود السياسية لالتحاد، مازالت حدود اليوية األوروبية 
في حاجة إلى المزيد مف النقاش، وقد ازدادت الحاجة إلى ذلؾ مع انطالؽ إجراءات انضماـ تركيا 

لستار الحديدي، كاف عمى أوروبا حسـ موقفيا مف لالتحاد األوروبي. فبعد حسـ مسألة انضماـ دوؿ ا
 قبوؿ دولة ذات غالبية إسالمية، رغـ إصرار األتراؾ عمى تالـؤ نظاميـ العمماني مع القيـ األوروبية.

يعتقد البعض أف االتحاد األوروبي قاـ عمى فكرة التعددية الثقافية والسياسية، باعتبارىا ستكوف 
بعدما كانت لفترة طويمة أحد أسباب التمزؽ والصراعات الدامية. ليذا أىـ مقومات البناء اإلقميمي، 

 In varietateفقد كاف الشعار الرئيسي لمسار التكامؿ األوروبي منذ انطالقو "متحدوف في التنوع 

concordia وىذا الشعار نفسو كاف أساس الجدؿ حوؿ الحدود اليوياتية ألوروبا. فقبوؿ مبدأ ."
ي عدـ القدرة عمى رسـ حدود واضحة ألوروبا، حيث سيكوف مف الصعب تحديد التعدد الثقافي يعن

اآلخر بالنسبة لميوية األوروبية، أي أنو سيكوف عمى أوروبا احتواء الجميع، بغض النظر عف 
(. وىو ما يبدو غير ممكف 193، ص2009)تودوروؼ،  االختالفات الثقافية، الدينية وكذلؾ التاريخية
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بالنسبة لتركيا وبدرجة ما دوؿ جنوب القوقاز، رغـ اقتصار طموحات ىذه األخيرة في الوقت الحالي، 
في الوقت الحالي، عمى البقاء ضمف برنامج الشراكة/الجوار األوروبي. إال أف الطرح اليوياتي عمى 
أىميتو ال يكفي مف أجؿ توضيح الحدود األوروبية، فبعض دوؿ شرؽ أوروبا تجد نفسيا خارج دائرة 

رغـ قطعيا شوطا كبيرًا في طريؽ تمبية معايير كوبنياغف، وتبنييا القيـ الثقافية والسياسية  ة،العضوي
 األوروبية.

 وىو ما يعني أف حدود أوروبا ىي ذات طبيعة أمنية باألساس، أكثر منيا حدود ثقافية/دينية 
األخيرة ومنذ نياية /ىوياتية، ويظير ذلؾ بشكؿ أكثر وضوحًا مع الحالة التركية. فقد عرفت ىذه 

التسعينات، مسارات طويمة لإلصالحات السياسية والقانونية وكذلؾ االقتصادية، وىو ما جعميا تقترب 
، عف 2004بوتيرة سريعة، مف النموذج السياسي والثقافي/القيمي األوروبي. ورغـ اإلعالف سنة 

سرعاف ما توقفت بتأثيرات النزاع موقؼ المفوضية المؤيد لفتح المفاوضات معيا، إال أف ىذه األخيرة 
في قبرص. بعد تأجيؿ مستمر لموقؼ االتحاد األوروبي، قرر ىذا األخير فتح المفاوضات مع تركيا 

بند آخر. حيث  35، غير أف المفاوضات توقفت بعد معالجة بند واحد مف أصؿ 2005ابتداًء مف 
القبرصية، إضافة إلى رفض الشرط فتح مطاراتيا وموانئيا أماـ الطائرات والسفف  األتراؾرفض 

 ,Cautrès, Monceauاألوروبي باالعتراؼ التركي بقبرص كشرط مسبؽ الستئناؼ المفاوضات )

2011, P20.)  إف نقؿ المعايير والقيـ األوروبية نحو دوؿ الجوار الشرقي، بتجسيد فكرة إقامة حزاـ
ادية األوروبية، ال ُيشكؿ فقط بديال مف الدوؿ ذات الحكـ الراشد، والمندمجة في المنظومة االقتص

لسياسة العضوية، بؿ بدياًل كذلؾ لنقاط التماس التي يمكف أف تنشأ عنيا. فمف مصمحة 
أوروبا/االتحاد األوروبي أف تكوف خطوط التماس الجديدة، مع تركيا ودوؿ االتحاد السوفياتي السابؽ، 

االضطرابات المزمنة في الشرؽ األوسط. بدؿ روسيا الميووسة بطموحات القوة العظمى، أو منطقة 
فدفع ىذه األخيرة إلى إدخاؿ إصالحات سياسية، عمى نفس النيج التركي أو في بعض دوؿ أوروبا 
الشرقية، لف يكوف لو نتائج ممموسة بسبب الثقافة السياسية السائدة، إضافة إلى تفشي الفساد وحالة 

وروبي، ىي إبقاء جورجيا وأكرانيا وممدافيا، وبدرجة اليشاشة. ليذا فالمصمحة األساسية لالتحاد األ
أكبر تركيا بالقرب مف حدوده وليس داخميا، ويظير االتفاؽ األوروبي التركي حوؿ مسألة الالجئيف 

(، والذي يتـ بموجبو تبادؿ الالجئيف بيف تركيا واالتحاد األوروبي، مقابؿ تمويؿ أوروبي 2016)
مميار يورو(، وامتيازات خاصة  3ركية )تقديـ االتحاد األوروبي لعممية إعادتيـ إلى األراضي الت

بحرية تنقؿ األتراؾ نحو االتحاد. واألىـ مف ذلؾ فقد تمقى األتراؾ ثمنا إضافيًا، تمثؿ في تضمف 
 االتفاؽ مع االتحاد األوروبي، استئناؼ المفاوضات حوؿ انضماـ تركيا لعضوية االتحاد.

تركي )كدولة حاجزة( كسد أماـ أمواج الالجئيف السورييف، حيث يتـ وعميو فقد تجسد الدور ال
إعادة الالجئيف غير الشرعييف إلى تركيا ثـ إلى سوريا في مرحمة الحقة، والسماح بانتقاؿ الجئيف 
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شرعييف نحو أوروبا وفؽ قيـ ومعايير أوروبية. وىو ما ُيمكف اعتباره نسخة محسنة عف سياسة اليجرة 
تي حاولت فرنسا تجسيدىا بالنسبة لممياجريف القادميف مف شماؿ إفريقيا والساحؿ االنتقائية، ال
   اإلفريقي. 

وىذا قد يمنحنا تصورًا لمدور المستقبمي الذي ُيمكف أف تمعبو تركيا في كبح اليجرة، وتنقؿ 
صورة  المخدرات مف وسط آسيا إلى االتحاد األوروبي. إضافة إلى ذلؾ فإف ُيمكف ألوروبا تسويؽ

تركيا كنموذج لإلسالـ السياسي المعتدؿ، كبديؿ لمفكر المتطرؼ الذي ُيشكؿ غذاًء لمجماعات 
 اإلرىابية، والتي تستعمؿ أوروبا كمنطقة نشاط أساسية.

 
 خـاتمـة: 

أخيرًا فإف المنظومة األمنية األوروبية وكما سبقت اإلشارة إليو، لـ تعد تعتمد عمى أسموب الحرب 
لقائـ عمى مواجية التيديدات األمنية التقميدية عند حدود االتحاد )األمف السمبي(. بؿ انتقمت الباردة، ا

إلى استباؽ ىذه التيديدات خارج الحدود، وذلؾ مف خالؿ إقامة حزاـ/منطقة مف الدوؿ الحاجزة، سواًء 
القوقاز.  في الضفة الجنوبية لمبحر المتوسط ومنطقة المغرب العربي، أو في شرؽ أوروبا وجنوب

غير أف ىذه االستراتيجية تحاوؿ االبتعاد عف األنماط الصمبة والتدخمية، والتي عادة ما ترتبط 
باالستراتيجية األمنية األمريكية، حيث ُيحاوؿ االتحاد األوروبي إقامة ما ُيشبو فكرة السالـ 

. وذلؾ مف خالؿ حث الديمقراطي، القائمة عمى االفتراض القائؿ أف الدوؿ الديمقراطية ال تتصارع
الجيراف الجدد والمحتمميف عمى القياـ بإصالحات سياسية عميقة، وفؽ القيـ والمعايير األوروبية والذي 
ُيمكف تسميتو بأوربة القيـ السياسية في منطقة الجوار. وبالتالي العمؿ عمى تخفيؼ المخاطر المرتبطة 

ر الشرعية، وما ُيمكف أف تحممو معيا مف بالعنؼ البنيوي، وكذلؾ تخفيؼ وتيرة وآثار اليجرة غي
 تطرؼ وجريمة منظمة...إلخ

ليذا فإف السيناريو األقرب إلى الذىف، سيكوف زيادة في بطئ وتعقيد إجراءات انضماـ دوؿ 
جديدة لالتحاد األوروبي، وىو ما يظير مف خالؿ العوائؽ التي ُيحاوؿ االتحاد وضعيا في طريؽ 

تغيير تسمية جميورية مقدونيا، أو  -بضغط مف اليوناف-مثؿ اشتراط الدوؿ الراغبة في العضوية. 
االعتراؼ الكامؿ مف طرؼ صربيا بجميورية كوسوفو، وتطبيع العالقات معيا، وكذلؾ االعتراؼ 
التركي بجميورية قبرص الموحدة، والمساىمة في إنياء انقساـ الجزيرة. وىي شروط ترفضيا ىذه 

أو في أحسف األحواؿ -يذا الرفض سيشكؿ ذريعة أساسية لتجميد الدوؿ بشكؿ كامؿ، وبالتالي ف
 مساعي انضماـ ىذه الدوؿ لالتحاد. -إعاقة

وفي مقابؿ تعقيد وبطء وتيرة توسيع العضوية، سيعمؿ االتحاد األوروبي عمى زيادة االمتيازات 
الجوار. حيث سيعتمد  السياسية واالقتصادية، التي ُيمكف االستفادة منيا بموجب االنخراط في سياسة
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االتحاد عمى عقالنية الشركاء، مف خالؿ تفضيؿ المكاسب النسبية التي ُيمكف الحصوؿ عمييا، 
مقارنة باألعباء الواجب تحمميا مف أجؿ الحصوؿ عمى العضوية. وقد ُيساعد عمى تطبيؽ ىذه 

جيا، مف مسألة االنضماـ االستراتيجية، تغير توجيات الرأي العاـ في تركيا وبدرجة أقؿ أكرانيا وجور 
إلى االتحاد األوروبي، سواًء بتأثير مف األفكار القومية/التشكيكية، أو نتيجة لممخاوؼ مف ردود فعؿ 
مف المتضرريف مف تمدد آخر لحدود االتحاد األوروبي، وبدرجة أكبر حدود حمؼ شماؿ األطمسي، 

 ونقصد رد الفعؿ الروسي بشكؿ خاص.
األوروبي، فإف السياسة األوروبية لمجوار ستكوف البديؿ األفضؿ لسياسة  أي أنو وفقًا لمخطاب

توسيع العضوية، نظرًا آلثارىا اإليجابية عمى األمف األوروبي بشكؿ أساسي. لكف كذلؾ بالنسبة 
لضماف استمرار تسيير أكثر سيولة لممؤسسات األوروبية، خاصة تمؾ التي يرتبط عدد أفرادىا بعدد 

وتعدادىا السكاني. حيث يؤثر ىذا المتغير عمى مقاعد الدوؿ في البرلماف األوروبي، الدوؿ األعضاء 
وكذلؾ عمى توزيع األصوات داخؿ مجمس االتحاد األوروبي )مجمس الوزراء(، والذي يمعب دورًا 
محوريًا في الميكانيـز األوروبي التخاذ القرار، خاصة في المجاالت التي تتطمب المجوء إلى األغمبية 

 .     La majorité qualifiéeلمؤىمة ا
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